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1. УВОД  
Настоящото проучване е в изпълнение на техническо задание на сдружение “Местна 

инициативна група Исперих”1, и по конкретно в изпълнение на третата задача на 

заданието за териториално изследване за нагласите на малките земеделски стопанства за 

развитие на бизнес и диверсификация.  

Дейностите по заданието са извършени от екип експерти на „Форум за развитие на 

предприемачеството” през периода м.май-юни 2015г. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Проучването цели да подпомогне прилагането на Стратегията за местно развитие на 

МИГ Исперих, чрез събиране и анализ на данни за състоянието и нагласите за развитие и 

диверсификация на малките земеделски стопанства на територията на МИГ- Исперих.  

Проучването се базира на следните първични и вторични източници на информация:  

 Данни за България, област Разград и община Исперих от преброявания на 

земеделските стопанства; 

 Административни данни от земеделски регистри; 

 Извадково проучване на малките земеделски стопанства на територията на МИГ 

Исперих. 

Извадковото проучване е проведено чрез пряко персонално интервю сред 102 

собственици на малки земеделски стопанства от сектори растениевъдство, 

животновъдство и пчеларство, опериращи на територията на 20 населени места на МИГ 

Исперих. Извадката обхваща 11% от регистрираните земеделски производители на 

територията на МИГ.  

Таблица 1 Структура на извадката 

 Брой стопанства Брой населени 

места 

Под-извадка 

Растениевъдството и 

животновъдството 

71 17 

Под-извадка -пчеларство  31 14 

Общо 102 20 

 

За целите на проучването са разработени два полу-стандартизиран въпросника: 

 Въпросник за стопанствата от животновъдството и растениевъдството; 

                                                 
1
 СНЦ “Местна инициативна група Исперих” е неправителствена организация в обществена полза, 

учредена през 2010г. и регистрирана по ЗЮЛНСЦ. От 2011г. МИГ-Исперих изпълнява Стратегия за местно 
развитие, която е подкрепена по приоритетна ос 4 на Програмата за развитие на селските райони по 
договора№ РД50-144/13.10.2011г. 
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 Въпросник за стопанствата от пчеларството.  

Извадката е квотна по отношение на гореизброените сектори и големината на 

стопанството – малки стопанства. Извадката е формирана на основата на данните от:  

 Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014 г. 

 Регистър на пчелините в България. 

Табличен доклад на извадковото проучване е даден в Приложение 1. 

Аналитичният доклад на проучването е даден в Раздели 3-5 на настоящия документ.  

 

3. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ В КОНТЕКСТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД И БЪЛГАРИЯ 
 

В следващите три подсекции е проследено развитието на земеделието в община Исперих, 

в контекста на тенденциите в област Разград и България. Ползваните данни са от 

Преброяване на земеделските стопанства 2003г. и ПЗС 2010г.  

3.1. Ползване на земята 
По данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г., община Исперих 

разполага с 20,7% от използваните земеделски площи на област Разград, и с 21,5% от 

обработваемите. 

Сравняването на данните на национално ниво от ПЗС ’2003 и ПЗС’2010 показва бърза 

трансформация в ползването на ИЗП през 7-годишния период между двете преброявания. 

Увеличава се общият размер на ИЗП, обработваемите площи и отглежданите на тях 

зърнени, технически и фуражни култури. Увеличават се и площите на овощните култури. 

В същото време намаляват площите заети с пресни зеленчуци, постоянно затревените 

площи и лозята. Намалява и размерът на семейните градини.  

Причините за тази трансформация са разнообразни, но основните от тях са свързани с 

начина на разпределяне на директните плащания по Първи Стълб на ОСП – което 

благоприятства предимно силно механизираното земеделие свързано с отглеждането на 

полски култури, деиндустриализацията на селските райони, неблагоприятните 

демографски тенденции в страната, водещи до обезлюдяване и негативни промени в 

структурата на местните общности в селските райони на страната. 

Таблица 2 Тенденции в ползването на ИЗП, дка – национално ниво 

 ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна 

ИЗП 29 044 796 36 169 647 25% 

обработваеми площи 26 749 065 31 249 280 17% 

зърнени култури 16 266 669 17 961 480 10% 

технически култури 7 852 278 10 770 236 37% 

фуражни култури 1 031 687 1 061 335 3% 

ягоди, пр. зеленчуци и цветя 470 279 382 611 -19% 

семейни градини 210 456 103 647 -51% 

постоянно затревени площи 1 073 931 820 230 -24% 

овощни култури 326 477 473 134 45% 

лозя 684 868 523 357 -24% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 
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Тенденциите в размера и начина на ползване на ИЗП на област Разград като цяло следват 

националните, с няколко видими изключения: спадат, вместо да се увеличават площите 

на овощните култури, увеличават се вместо да спадат постоянно затревените площи, 

отдава се по-голямо предпочитание на отглеждането на технически култури за сметка на 

зърнените, много по-рязко спадат площите заети с пресни зеленчуци и лозя, спадат и 

площите предназначени за отглеждане на фуражни култури.  

Таблица 3 Тенденции в ползването на ИЗП, дка – област Разград 

  ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна 

ИЗП    1 356 606         1 435 783      6% 

обработваеми площи    1 333 648         1 339 129      0% 

зърнени култури       877 573            838 430      -4% 

технически култури       357 492            446 080      25% 

фуражни култури         67 245              49 860      -26% 

ягоди, пр. зеленчуци и цветя          8 502               1 283      -85% 

семейни градини          8 064               4 181      -48% 

постоянно затревени площи          4 478              79 699      1780% 

овощни култури         12 960              10 980      -15% 

лозя          6 456               1 794      -72% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Тенденциите в размера и ползването на земя община Исперих като цяло следват 

тенденциите в област Разград, с едно по-значимо отклонение – увеличават се вместо да 

намаляват площите заети с овощни култури. 

Таблица 4 Тенденции в ползването на ИЗП, дка – община Исперих 

 ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна 

ИЗП       240 421            297 527      24% 

обработваеми площи       235 004            287 848      22% 

зърнени култури       163 382            188 214      15% 

технически култури         54 991              89 540      63% 

фуражни култури         12 768              10 121      -21% 

ягоди, пр. зеленчуци и цветя          1 482                  145      -90% 

семейни градини          1 879               1 011      -46% 

постоянно затревени площи               52               5 160      9923% 

овощни култури          3 199               3 399      6% 

лозя             287                  110      -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

 

Преструктурирането в ползването на ИЗП се съпровожда от още по-бързо 

преструктуриране и спад в броя на стопанствата стопанисващи съответните категории на 

използваните земеделски площи. 
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Таблица 5 Тенденции в броя на стопанствата според начина на ползване на ИЗП 

 България Разград Исперих 

ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

ИЗП 654 808      357 074      -45% 19 349       9 014      -53% 3 921      2 123      -46% 

обработваеми 

площи 
533 251      250 728      -53% 18 416       7 430      -60% 3 687      1 975      -46% 

зърнени култури 369 436      119 640      -68% 16 350       5 520      -66% 3 193      1 496      -53% 

технически 

култури 
  88 354        57 694      -35%  2 522       2 574      2% 1 003      1 215      21% 

фуражни 

култури 
189 871        75 332      -60% 11 320       4 251      -62% 2 177       989      -55% 

ягоди, пр. 

зеленчуци и 

цветя 

330 145      134 463      -59% 11 757          696      -94% 1 829         93      -95% 

семейни градини 534 033      227 930      -57% 17 791       7 006      -61% 3 779       1 562      -59% 

постоянно 

затревени площи 
189 129      107 267      -43%     566          210      -63%      7         24      343% 

овощни култури   59 062        43 255      -27%     994          656      -34%  122       179      47% 

лозя 223 580        87 002      -61%  5 978       1 183      -80%  451       171      -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Намалява броят на всички стопанства на национално ниво, като най-малко е намалението 

в броя на стопанствата отглеждащи овощни култури. Като цяло тенденциите в област 

Разград и Община Исперих следват националните, с няколко изявени различния на 

територията на Исперих, където се увеличава броя на стопанствата отглеждащи 

технически култури и овощни култури.  

 

3.2. Отглеждани животни и птици 
Паралелно с преструктурирането в начина на ползване на ИЗП, протича и бързо 

преструктуриране на животновъдния сектор в България. Спада броят на практически 

всички отглеждани животни и птици, като особено изявен е спадът при козите, свинете и 

еднокопитните животни. Единственото увеличение е в броя на отглежданите пчелни 

семейства, защото изискванията на законодателството в този сектор не са толкова тежки 

за постигане, първоначалните инвестиции за стартиране на дейността не са толкова 

високи, а достъпът до пазари е по-лесен.  
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Таблица 6 Тенденции в броя на отглежданите животни 

 България Разград Исперих 

ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

говеда и 

биволи 

      691 716            586 377      -15%       26 535       с  na      6 115           4 910      -20% 

крави и 

биволици 

      382 000            353 614      -7%       13 224            11 176      -15%      3 392           2 754      -19% 

овце    1 635 223         1 415 181      -13%       58 896            34 926      -41%    12 262           5 907      -52% 

кози       856 854            388 866      -55%       28 936             9 109      -69%      3 941             939      -76% 

свине    1 278 933            670 469      -48%       43 365       с  na    22 305       с  na 

еднокопитни       269 972            112 632      -58%       11 308             3 713      -67%      2 242             873      -61% 

птици  21 796 380       17 491 187      -20%  1 215 218       1 286 591      6%    79 605         46 413      -42% 

зайци       651 175            297 124      -54%       21 131             9 645      -54%      2 934           1 200      -59% 

пчелни 

семейства 

      409 656            588 694      44%       19 891            23 608      19%      2 964           2 789      -6% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Тенденциите в броя на отглежданите животни в област Разград и Исперих следват 

националните, но прави впечатление, че те са много по-изявени на територията на 

общината, където спадът в животновъдството е най-стръмен. 

Преструктурирането в животновъдните сектори към пазарно ориентирани стопанства - 

отговарящи на изискванията на законодателството, е свързано с рязък спад в броя на 

животновъдните стопанства, като на национално ниво най-отчетливо е намалението на 

стопанствата отглеждащи свине, кози, крави и т.н. 

Таблица 7 Тенденции в броя стопанства отглеждащи животни 

 България Разград Исперих 

ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

говеда и 

биволи 
213 350        95 874      -55%  8 231       2 998      -64%  1 992       911      -54% 

крави и 

биволици 
213 350        86 702      -59%  8 231       2 653      -68%   1 992       847      -57% 

овце 237 742        91 793      -61%  9 895       3 893      -61%   1 949       726      -63% 

кози 269 044        84 582      -69%  9 003       2 271      -75%   1 434       387      -73% 

свине 278 884        82 265      -71%  4 205          644      -85%  743       136      -82% 

еднокопитни 254 196        92 806      -63% 10 933       3 486      -68%    2 209       852      -61% 

птици 
494 298      185 455      -62% 16 766       6 142      -63%    3 358      

     1 

544      
-54% 

зайци   69 457        24 967      -64%  2 470          690      -72%  353       138      -61% 

пчелни 

семейства 
  37 636        23 704      -37%  1 500          669      -55%  283       107      -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Спадът в категориите животновъдни стопанства на територията на област Разград в по-

изявен в сравнение с тенденциите на национално ниво; това не се отнася за община 

Исперих, където единствено спадът в броя на стопанствата отглеждащи свине и кози 

изпреварва по-значително националните тенденции. Все пак, съпоставката с данните от 

предишната таблица за по-резкия спад в броя на животните, показва че окрупняването на 

животновъдните производства на територията на Исперих е по-бавно, което може да 

означава, че придобиването на конкурентоспособност на животновъдния сектор на 
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общината закъснява. Тези предположения ще могат да бъдат потвърдени в бъдеще, 

когато към тенденциите в броя на стопанствата и отглежданите животни се допълнят с 

данни за продуктивността на стопанствата на единица площ и животинска единица, и 

след сравняването им с националните стойности за съответната производителност. 

 

3.3. Работна сила в земеделието 
Преструктурирането на земеделския сектор дава своето отражение и върху профила и 

структурата на генерираната в земеделските стопанства заетост. 

Съпоставката на данните от Преброяване на ЗС през 2003г. и 2010г. показва спад в броя 

на работната сила и семейната работна сила в земеделието, който спад на всички нива е 

по-малък от спада в броя на земеделските стопанства.  

Таблица 8 Тенденции в работната сила в земеделието 

 

Работна сила Семейна раб. 

Сила 

Мъже 

ПЗС' 2003 

България  1348108 1288614 734101 

Разград 44788 41698 24713 

Исперих 9475 8840 5292 

ПЗС' 2010 

България  738634 681466 417431 

Разград 20101 17069 12120 

Исперих 5562 4281 3505 

Промяна 

2010/2003 

България  -45% -47% -43% 

Разград -55% -59% -51% 

Исперих -41% -52% -34% 

 

По-задълбоченото вглеждане в данните показва, че делът на семейната работна в 

земеделската заетост спада, както и че нараства делът на мъжете сред заетите в 

земеделието. 

Таблица 9 Промяна в структурата на лицата влагащи труд в земеделието 

 

Работна сила Семейна раб. 

Сила 

Мъже 

ПЗС' 2003 

България  100% 96% 54% 

Разград 100% 93% 55% 

Исперих 100% 93% 56% 

ПЗС' 2010 

България  100% 92% 57% 

Разград 100% 85% 60% 

Исперих 100% 77% 63% 

Промяна 

2010/2003 

България  неприложимо -3% 104% 

Разград неприложимо -9% 109% 

Исперих неприложимо -18% 113% 

 

В Исперих е най-изявен спадът на семейната работна сила като дял от общата земеделска 

заетост (-18%); също така, в общината най-бързо нараства и делът на мъжете в 

структурата на земеделската заетост (113%). 
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Сравняването на данните за заетостта в земеделието спрямо пълното работно време 

показва различни тенденции на различните нива за изследване. На национално ниво най-

значимо е оттеглянето на земеделците от такива производства, които са изисквали пълна 

заетост в селскостопанската им дейност – например, заетост в животновъдни стопанства 

или в смесени животновъдни-растениевъдни стопанства. В Разград и Исперих, обаче, 

най-голямо намаление се отчита на лицата, които посвещават между ¼ и ½ от времето си 

за земеделски производства. Тази тенденция може да се обясни  с по-голямото 

намаляване на площите заети от зеленчуци, лозя и семейни градини в област Разград, 

спрямо средните стойности за страната. 

Таблица 10 Промяна в структурата на лицата влагащи труд в земеделието 

  

Заети - Отработено време в % от пълното работно време 

1-24% 25-49% 50-74% 75-99% 100% 

ПЗС' 2003 

България  326120 307165 228097 150410 336316 

Разград 8461 11451 9433 4543 10900 

Исперих 1645 2660 1809 800 2561 

ПЗС' 2010 

България  197121 180099 145340 80245 135829 

Разград 5533 4516 2615 2206 5231 

Исперих 1115 1385 797 648 1617 

Промяна 2010/2003 

България  -40% -41% -36% -47% -60% 

Разград -35% -61% -72% -51% -52% 

Исперих -32% -48% -56% -19% -37% 

В заключение, трябва да подчертаем, че процесите на преструктуриране на българското 

земеделие в контекста на постигане на съответствие с приложимото европейско 

законодателство за конкретната земеделска дейност, са далеч от своя край. 

Всъщност, последните данни от Изследването на структурата на земеделските 

стопанства
2
 през 2013 година показват ново значително намаляване в броя на 

стопанствата работещи в земеделския сектор на страната.  

Таблица 11 Промяна в структурата на земеделските стопанства  

 

Общ брой земеделски стопанства Стопанства с ИЗП 

ИЗП 

(дка) 

Средна ИЗП 

(дка) 

Стопанства без 

ИЗП 

2010 г. 2013 г. 2010 г. 2013 г. 2010 г. 2013 г. 2010 г. 2013 г. 2010 г. 2013 г. 

БЪЛГАРИЯ 370 222 254 142 357 074 244 594 

36 169 

647 37 949 105 101 155 13 148,0 9 548 

Северозападе

н 51 290 30 381 48 642 28 467 7 495 220 8 130 359 154 286 2 648,0 1 914 

Северен 
централен 43 281 28 633 42 001 26 841 7 181 682 7 141 002 171 266 1 280,0 1 791 

Североизточе

н 43 746 28 000 41 675 26 598 7 384 372 7 471 129 177 281 2 071,0 1 401 

Югоизточен 56 945 36 755 54 481 34 118 7 313 611 7 313 689 134 214 2 464,0 2 637 

Югозападен 65 510 52 082 64 221 51 647 2 352 403 2 917 451 37 56 1 289,0 436 

Южен 

централен 109 450 78 292 106 054 76 923 4 442 360 4 975 476 42 65 3 396,0 1 369 

Източник: Изследване на структурата на земеделските стопанства през 2013, Агростатистика, МЗХ 

Данните показват намаление с 31% на земеделските стопанства в България, и с 34% за 

Североизточен район за планиране. Спадът е предимно в стопанствата на физическите 

лица, които остават основните производители на плодове, зеленчуци, както и на повечето 

животновъдни направления. Голяма е вероятността механичното намаляване на данните 

в горните таблици съответно с 31% на ниво България и 34% на ниво област Разград и 

                                                 
2
 Дава данни само за национално ниво до ниво район за планиране. Това прави невъзможна по-

детайлната съпоставка на ниво област и община. 
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община Исперих да даде сравнително реална картина за състоянието на териториите по 

съответните показатели към 2013 година.  

Все пак, очаква се още по-значително преструктуриране в сектора на млечното 

говедовъдство в края на 2015 година, когато ще изтече последния гратисен период на 

България за постигане на съответствие на млечния сектор на страната с изискванията на 

европейското законодателство. Тогава се очаква преобладаващата част от семейните 

ферми, занимаващи се с млечно говедовъдство да прекратят дейността си. Значително 

по-малка част ще се опитат да стартират преработка, или  ще се насочат към месно 

говедовъдство, или друго животновъдно производство, изискващо по-малко инвестиции 

за постигане на съответствие със законодателната рамка.  

4.  РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЩИНА 
ИСПЕРИХ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2013-2014 
Според Регистъра на земеделските производители, броят на регистрираните земеделски 

производители през стопанската 2013/2014 г. възлиза на 648, а площта на стопанисваната 

от тях земя - на над 60,000 дка. Тези цифри съответстват на  30,5% от 2123-те стопанства 

със ИЗП преброени през 2010 г. в общината, и на 20,2% от почти 298 хил. ха ИЗП 

установени при ПЗС 2010.    

Таблица 12 Земеделски стопанствата и ИЗП в община Исперих  

Размер - ха Брой 

стопанства 

% 

стопанства 

Земеделска 

земя (ха) 

% земя 

до 1ха      

ПЗС - 2010 750 35% 336,5, 1% 

Регистър 2014 202 31% 25,2  0,4% 

1-9,99 ха     

ПЗС - 2010 1 189 56% 3 680 12% 

Регистър 2014 174 27% 679,9 11% 

10-49 ха      

ПЗС - 2010 137 6% 2 891 10% 

Регистър 2014 91 14,0% 1 941,3 32,2% 

>=50 ха      

ПЗС - 2010 47 2% 22 845 77% 

Регистър 2014 22 3,40% 3 376 56,00% 

Общо     

ПЗС - 2010 2 123 100% 29 753 100% 

Регистър 2014 648 100,0%                 6 021,8 100,0% 

Източник: ПЗС 2013, Агростатистика, МЗХ; : Регистър на земеделските производители 

за стопанската 2013-2014 г. 

 

Данните за разпределението на земеделските производители, според размера на 

стопанисваната от тях земя, показва концентрацията на поземлените ресурси в по-

големите по размер стопанства. 
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Таблица 13 Разпределение на стопанствата в община Исперих по размер 

на земеделската земя 

Размер - ха Брой 

стопанства 

% 

стопанства 

Земеделска 

земя (ха) 

% земя 

до 1 202 31,2%                      25,2     0,4% 

1-4,99 125 19,3%                    333,1     5,5% 

5-9,9 49 7,6%                    346,8     5,8% 

10-49 91 14,0%                 1 941,3     32,2% 

50-99 12 1,9%                    838,6     13,9% 

100+ 10 1,5%                 2 536,9     42,1% 

не е посочено 159 24,5%  0,0% 

Общо 648 100,0%                 6 021,8     100,0% 

 

 

Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014 г. 

Около 58% от стопанствата ползват 14% от поземлените ресурси - преобладаващата част 

до 50 дка на стопанство. В същото време над 42% от земята се стопанисва от стопанства с 

над 1000 дка ИЗП. 

Разпределението на стопанствата по населени места е дадено на таблицата по-долу. Най-

голям е броят на стопанствата в гр. Исперих и селата Китанчево, Йонково, Вазово, 

Подайва и Белинци.  

Таблица 14 Разпределение на стопанствата по населени места 

Населено място Брой 

стопанства 
Земеделска земя 

(ха) 

1 землище 604         5 817,1     

гр. Исперих 70            327,7     

с. Китанчево 49         1 010,7     

с. Йонково 44            317,0     

с. Вазово 43            421,9     

с. Подайва 42            360,9     

с. Белинци 41            442,6     

с. Тодорово 33            183,3     

с. Райнино  31            616,0     



12 

 

Населено място Брой 

стопанства 
Земеделска земя 

(ха) 

с. Голям Поровец 26            164,4     

с. Лъвино 26            146,5     

с. Лудогорци 23            367,5     

с. Свещари 23            494,6     

с. Старо Селище 22              39,7     

с. Духовец 21            319,6     

с. Печеница 17              79,4     

с. Конево 16            233,9     

с. Делчево 15            151,6     

с. Малък Поровец 12              26,5     

с. Средоселци 12              20,5     

с. Къпиновци 11              10,6     

с. Драгомъж 10              15,7     

с. Яким Груево 10              23,1     

с. Бърдоква 7              43,5     

Повече от едно 42            204,7     

Общо 648         6 021,8     

Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014 г. 

 

Данните на Регистъра на фермите за производство на краве мляко актуален към 

05.01.2015 г. относно млечното говедовъдство на общината показват подобна дуалност на 

производствената структура: преобладаващата част от стопанствата са малки, но 

основната част от отглежданите животни са концентрирани в малко на брой големи 

ферми.  

Таблица 15 Разпределение на фермите за производство на краве мляко в 

община Исперих по размер стопанствата 

Размер - ха Брой 

стопанства 
% 

стопанства 

Млечни крави - 

брой 

% млечни 

крави 

до 10 12 23,1% 86 5,0% 

11-15 14 26,9% 174 10,2% 

16-20 4 7,7% 73 4,3% 

21-30 9 17,3% 224 13,2% 

31-40 4 7,7% 139 8,2% 

41-50 1 1,9% 45 2,6% 

51-100 4 7,7% 261 15,3% 

101-200 3 5,8% 380 22,3% 

201-500 1 1,9% 321 18,8% 

Общо 52 100,0% 1703 100,0% 
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Забележка: Регистър на фермите за производство на краве мляко актуален към 05.01.2015 г. 

Вижда се, че отново 58% от стопанствата се грижат за 19% от кравите; от друга страна 

2% от стопанствата отглеждат почти 1/5 от всички млечни крави в общината. 

Данните от Регистъра на земеделските производители за стопанската 2013-2014 показват 

80 регистрирани стопанства отглеждащи пчели. 

Таблица 16 Разпределение на пчелините в община Исперих по брой на пчелните 

семейства 

Размер - 

пчелните 

семейства 

Брой 

стопанства 
% 

стопанства 

Пчелни 

семейства 

(брой) 

% Пчелни 

семейства 

до 50 44 55,0%                    1 098     22,5% 

50-99 24 30,0%                    1 608     33,0% 

100 + 12 15,0%                    2 172     44,5% 

Общо 80 100,0%                    4 878     100,0% 

Източник:  Регистър на земеделските производители за стопанската 2013 - 2014 г. 

Разпределението на пчелните семейства е по-равномерно  в сравнение със 

производствените структури в растениевъдството и млечното говедовъдство, но въпреки 

това 85% от стопанствата отглеждат до 99 пчелни семейства, въпреки че множество 

източници в литературата твърдят че икономическа жизнеспособност имат стопанствата 

отглеждащи над 100 броя пчелни семейства. 

Таблица 17 Разпределение на пчелините в община Исперих по населени места 

Населено място Брой 

стопанства 

гр. Исперих 9 

с. Белинци 2 

с. Бърдоква 1 

с. Вазово 2 

с. Вазово; с. Конево 1 

с. Голям Поровец 5 

с. Делчево 1 

с. Драгомъж 2 

с. Духовец 3 
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Населено място Брой 

стопанства 

с. Йонково 8 

с. Китанчево 1 

с. Конево 4 

с. Къпиновци 1 

с. Лудогорци 3 

с. Лудогорци; с. Старо 

Селище 

1 

с. Лъвино 3 

с. Малък Поровец 6 

с. Печеница 1 

с. Подайва 2 

с. Подайва; с. Духовец 1 

с. Райнино  9 

с. Свещари 4 

с. Средоселци 2 

с. Средоселци; с. Подайва 1 

с. Старо Селище 2 

с. Тодорово 3 

с. Яким Груево 2 

Общо 80 

Забележка: Регистър на пчелините в България.  

 

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД 
СТОПАНСТВАТА В ИСПЕРИХ 

5.1. Земеделски стопанства 
Преобладаваща част от респондентите са мъже (78%), на възраст до 65 години, като 

преобладават стопаните до 40 години (34%) и между 40 и 50 години (35%). 10% от 

анкетираните са с полувисше или висше образование, 77% са със средно образование и 

10% са с основно или по-ниско. Преобладаващата част от респондентите спадат към 

турската етническа общност (72%). 

Общият брой на анкетираните стопанства възлиза на 71. Той съответства на 3,3% от броя 

на ЗС преброени през 2010 година, и на почти 11% от броя на регистрираните земеделски 

стопани през стопанската 2013-2014 година
3
. 

Преобладаващата част от анкетираните стопанства 51 стопанства (70%) специализират в 

производството на растениевъдна продукция, а останалите 30% специализират в 

производството на животинска продукция.  

                                                 
3
 Според Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014г., виж Секция 4. 
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Фигура 1 Специализация на стопанствата от извадката (%) 

Растениевъдство
70%

Животновъдство
30%

 

Значителна част от анкетираните се самоопределят като дребни стопанства, ориентирани 

към пазара (75%).  

Фигура 2 Пазарна ориентация на стопанствата  (%) 

Полупазарно
14%

Дребно 
стопанство, 

ориентирано 
към пазара

75%

Средно стопанство
11%

 

Основната част от стопанствата реализират продукцията си като я продават на търговци 

на едро и дребно (65%); по-слабо ползваните маркетингови канали са директните 

продажби на краен потребител (17%), и продажбите на преработвателни предприятия 

(14%). Никой от анкетираните, занимаващ се само с растениевъдство, не съхранява 

продукцията, поради липса на складове за съхранение и предпочитание към бързи 

директни продажби.  
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Фигура 3 Канали за продажба на продукцията (%) 

Директни продажби на 
краен потребител

17%

Продажби на 
търговци на едро 

и дребно
65%

Продажби на преработвателни 
предприятия

14%

Не продавам - за собствена консумация
3%

 

По размер на обработваните земи, 17% от стопанствата, включени в извадката, са много 

дребни, стопанисващи до 50 дка, а други 65% стопанисват между 51 и 100 дка, което за 

условията на територията и производствената структура е малко земеделско стопанство. 

Средния размер на земята на стопанисваните стопанства е 101 дка. За сравнение можем 

да посочим, че според последното изследване на структурата на земеделските стопанства 

от 2013 година, средният размер на ползваната ИЗП от стопанствата на Североизточен 

район на планиране възлиза на 281 дка (виж Таблица 5 в Раздел 3), т.е. анкетираните 

стопанства са значително по-малки от средните за района през 2013 година.  

Фигура 4 Размер на обработваната земя (% от интервюираните) 

над 200 дка

1%

до 50 дка

17%

51 - 100 дка

65%

101 - 200 дка

14%

без земя

3%

 

Само едно от стопанствата декларира икономическа дейност извън земеделската. 

Преобладаващата част от стопанствата отглеждат традиционните за районна зърнени 

култури – пшеница (63% от стопанствата), царевица (39%), ечемик (27%), и маслодайни 

култури – слънчоглед (45%). Значителен е и делът на стопанствата, отглеждащи тикви 

(39%), трайни насаждения (28%) и тютюн (18%). Най-малко популярно е отглеждането 
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на зеленчуци (7%), и медицински и ароматни растения (3), които никога не са били 

традиционни за отглеждане в района. 

Фигура 5 Основни земеделски култури (% от интервюираните стопанства) 

3%

6%

7%

18%

27%

28%

39%

39%

45%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Медицински и ароматни растения

Други зърнени култури

Зеленчуци

Тютюн

Ечемик

Трайни насаждения

Царевица

Тикви

Слънчоглед

Пшеница 

 

 

При по-голяма част от анкетираните производители се прилага системата на прост 

сеитбооборот, като се включва само една култура от всеки вид в определена 

последователност на сеитба. Обработката на почвата включва три системи (основни, 

предсеитбени и следсеитбени), а според културите системите са за пролетни, зимни и за 

втори култури.Според интензитета на обработка в региона се прилага интензивна 

традиционна система. 

Всички анкетирани използват химическото торене като гарант за увеличаване на 

почвената продуктивност. Най-често използваните химически торове са амониев нитрат, 

калциев нитрат, амониев сулфат и карбамид. Прилага се и растителнозащитна дейност 

чрез агрохимическа борба срещу всички значими видове плевели, неприятели и болести. 

Годишните загуби от намаляване на добивите и влошаване качеството на продукцията 

поради ненавременно или неправилно използване на растителнозащитни препарати са 

факт.  

Използват се семена собствено производство и малка част сертифицирани семена от 

лицензирани семепроизводители. 

Над половината от анкетираните стопани (52%) определят добивите си като по-ниски от 

най-добрите за общината, но все пак, 45% от тях твърдят че добивите им не се различават 

от тези на водещите производители. Тези данни трябва да се разглеждат с внимание, 

доколкото те се отнасят и за добивите в разнообразни сектори на растениевъдството, 

както и в разнообразни сектори на животновъдството. 
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Фигура 6 Сравнение на добивите в стопанството с най-добрите в общината (% от 

отговорилите) 

Същите/еднакви 
45%

По-ниски
52%

Много по-ниски
3%

 
 

Технологичният процес в растениевъдството налага използване на различен вид техника, 

която при по-голяма част от земеделските производители е стара и амортизирана. 

Прекъснатостта на производствения процес в растениевъдството и периодите на 

изчакване за осъществяване на биологичните процеси на растежа създават възможности 

за разнообразни решения за осигуряване на необходимата селскостопанска техника. 

Машинно-тракторните паркове се характеризират с различни организационни, 

технологични и икономически параметри и са в зависимост от размера на земеделските 

стопанства. Най-чести са следните варианти: 

 използване на механизирани услуги; 

 комбинация между собствени машини и използване на услуги за различни работни 

процеси; 

 осигуряване на собствени машини и технически средства. 

Сред основните проблеми в земеделските стопанства относно земеделската техника са: 

 необходимост от изграждане на помещения и навеси за съхранение през зимния 

сезон; 

 недостатъчно натоварване на машините и големите разходи по тяхното 

стопанисване и поддръжка; 

 значимия по размер капитал необходим за закупуване на техника. 

Наемането на механизирани услуги за всички работни процеси по отглеждане на 

културите е икономически и организационно целесъобразно. В най-често срещания 

вариант в малките земеделски стопанства е нерационално притежаването и използването 

на собствена земеделска техника поради големите постоянни разходи. 

Говедовъдството е представено основно от фамилни ферми, в които броят на кравите 

варира от 1-2 до 20-30. Отглежданата порода е Черношарена. (В общината има и други 

ферми/животновъдни стопанства, животните на които са селектирани и са регистрирани 

в националния селективен център.) Животните не се контролират към момента на 
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провеждане на анкетата. Отглеждат се непрофесионално, примитивизма в хранене, 

отглеждане, селекция и репродукция води до лоши икономически резултати и 

нерентабилно производство.  

Много от малките животновъдни фермери не притежават земя и не наемат такава. 

Закупуват фуражи, като в много от случаите те са с ниско качество и несъобразени с 

нуждите на животните според физиологичното им състояние. Не се прилагат съвременни 

технологии на отглеждане. Сградният фонд е в изключително тежко състояние. 

Процесите на хранене и почистване не са механизирани, което прави труда 

непривлекателен. Според производителите животновъдството е рисков бизнес, всички 

схеми за кредитиране и застраховане са скъпи, а от там и трудно достъпни.  

43 от интервюираните стопани изхранват домакинства от 4 и повече члена, което 

съставлява почти 60% от всички анкетирани домакинства. В същото време за 38% от 

домакинствата земеделието е единственият източник на доходи, а за още 30% - само един 

от членовете на домакинството се занимава с икономическа дейност извън земеделието. 

Това обяснява защо за значителна част от домакинствата (41%), доходите от земеделие 

формират над 50% от общите им годишни доходи. Причините за това са в ниската 

диверсификация както на местната общинска икономика, така и на икономиката на 

област Разград като цяло. Доходите от земеделие, обаче, са недостатъчни за поддържане 

на нормален живот в домакинствата - едва 38% ги намират за приемливи и само 6% ги 

определят като достатъчни за добър живот
4
.  

  

Фигура 7 Дял на доходите от земеделие в бюджета на домакинството (% от 

интервюираните) 

до 25%
20%

до 50%
37%

до 75%
11%

повече от 75%
31%

Не желае да 
отговори

1%

 

 

Все пак, значителна част (63%) от интервюираните стопани не биха прекратили 

земеделската си дейност, дори и ако намерят възможност за друга работа. 

                                                 
4
 Все пак 9% от интервюираните отказват да отговорят на този въпрос, което поставя под въпрос 

достоверността на заключенията по този въпрос. 
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Фигура 8  Биха ли се занимавали със земеделие, ако имат възможност да си намерят 

друга работа (% от отговорилите) 

Да
63%

Не
37%

 

Почти 70% от стопаните са с опит над 10 години в упражняването на земеделска дейност. 

Семейният характер на стопанствата, определя особеностите на тяхното функциониране 

и управление. В тези стопанства стратегията е интуитивно определена, а стилът на 

ръководство зависи от личностните характеристики, темперамента и компетентността на 

собственика. Организацията на производство възниква спонтанно и отразява фамилни 

традиции или практики наложени в района, тъй като малка част от анкетираните 

притежават квалификация. Земеделският стопанин поема риска по производството и 

реализацията на продукцията и заедно със своето семейство изпълнява по-голямата част 

от земеделската работа и управленски функции.  

Фигура 9 Опит в земеделието (% от интервюираните) 

до 5 г.
7%

от 5 до 9 г.
24%

от 10 до 19 г.
42%

20 г. и повече
27%

 

Преобладаващата част от стопаните нямат необходимото земеделско образование (55%), 

28% са завършили професионална гимназия, 28% са участвали в обучение свързано със 

земеделската им дейност, 10% са преминали през квалификационен курс, и 4% са със 

висше земеделско образование.  
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Фигура 10 Земеделско образование (% от отговорилите) 

Висше 
земеделско 

образование
4%

Професионална 
гимназия

29%

Квалификационен курс
10%

Няма
57%

 

Стопаните са сравнително пасивни при защитата на икономическите си интереси, както и 

при търсенето на специализирана информация. Едва трима от стопаните участват във 

фермерски асоциации (4% от всички респонденти), а информацията си набавят най-вече 

от интернет (59%), колеги (58%), службата за съвети в земеделието (46%) приятели и 

членове на семейството (39%). 

Фигура 11 Източници на специализирана информация и съвети 

1%

11%

15%

28%

39%

46%

58%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Професионални асоциации

Консултанти

Доставчици на оборудване, препарати, 
семена

Списания и научни издания

Приятели/членове на семейството

Служба за съвети в земеделието

Колеги

Интернет

 

Като цяло стопанствата не отбелязват особено голям напредък по отношение на 

икономическия им растеж: увеличени на продукцията се декларира от 28% от 

стопанствата, но 63% от тях не отчитат  съществени изменения.  В същото време 8% от 

тях декларират спад в обема на производството. 
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Фигура 12 Развитие на стопанствата през последните 3 години (% от стопанствата) 

28%

63%

8%

Увеличи се обема на 
производството

Няма съществена промяна Намали се обема на 
производството

 

Това бавно развитие се получават въпреки увеличаващите се директни плащания и 

сравнително високата инвестиционна активност на стопаните през последните три 

години (47% декларират инвестиции, а 21% от инвестиралите са ги направили с помощта 

на банков кредит.) Възможно е част от направените инвестиции да са заради постигането 

на съответствие със законодателството и да не носят непосредствени икономически 

ползи – или да са прекалено скъпи за сравнително малките стопанства на Исперих. 

Фигура 13 Инвестиции и ползване на банков кредит през последните 3 години (% от 

стопанствата) 

79%

53%

21%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

банков кредит през последните 3 год.

инвестиции в стопанството през 
последните 3 год.

Да

Не

 

В същото време, едва ¼ от стопанствата са кандидатствали с проект по Програмата за 

развитие на селските райони, което показва че или ПРСР остава трудно достъпна за тях, 

или на инвестициите в собствените стопанства се гледа като на високорискови.  

Сравнително бавното нарастване на производствените обеми се дължат и на външни 

обстоятелства, тъй като много голям дял от отговорилите посочват като основни 

проблеми монополното положение на купувачите, липсата на средства за инвестиции, 

липсата на пазари, високите цени на торовете и препаратите и остарелите производствени 

активи на стопанствата. 
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Фигура 14 Основни проблеми (% от стопанствата) 

11%

20%

23%

24%

37%

38%

41%

46%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Липса на квалифицирана работна ръка

Липса на информация и консултации

Висока цена на аренда на земя

Висока бюрокрация, сложни …

Остаряло оборудване/земеделска …

Високи цени на торове и препарати

Липса на пазари

Липса на средства за инвестиции

Монополно положение на купувачите

 

Все пак, изглежда че инвестиционния климат в общината се подобрява, тъй като 62% от 

стопанствата планират да увеличат обема на производството през следващите три годни, 

а 69% възнамеряват дори да осъществят инвестиции в този период. От друга страна, 

повишената готовност за инвестиции вероятно се дължи и на необходимостта от 

постигане на съответствие на фермите със законодателството в млечния сектор, до края 

на гратисния период изтичащ през 2015 година (24 стопанства отглеждат млечни крави).  

Фигура 15 Планове за растеж (% от стопанствата) 

Увеличаване на 
обема на 

производството
62%

Няма планове за 
промяна в обема на 

производството
34%

Намаляване на обема на 
производството

1%

Спиране на дейността
3%

 

На въпроса дали проявяват интерес към стартирането на икономическа дейност извън 

земеделието, респондентите се колебаят – 28% декларират интерес, 30% не, а 28% се 

колебаят. Това се дължи на неувереността дали биха се справили с новата дейност, тъй 

като едва ¼ са уверени, че разполагат с необходимия потенциал; от друга страна 13% 

посочват че им липсва потенциал, 32% не са много сигурни в себе си. 

Стопаните като цяло знаят за местната инициативна група (82%) и стратегията за местно 

развитие която МИГ изпълнява. Преобладаващата част от стопаните заявяват интерес да 
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участват с проекти по бъдеща стратегия на МИГ – 24% ще участват при всички случаи, а 

68% - ако получат помощ при подготовката на проекта за кандидатстване. 

Фигура 16 Намерение за кандидатстване по нова Стратегия за местно развитие на МИГ 

Исперих (% от стопанствата) 

Да, при всички 
случаи
24%

Да, ако получа 
помощ за 

подготовка на 
проект
68%

Не, нямам планове за развитие 
на бизнеса

7%

Не, не вярвам в европейски 
програми

1%

 

Най-желаният тип инвестиции, за които биха кандидатствали за подпомагане са преди 

всичко различни видове земеделска техника (57%); далеч по-малък, но все пак значим е 

интересът към стартиране на туристически услуги (28%), към разнообразяване на 

земеделските дейности на стопанството (22%), подобряване/реконструкцията на 

стопански сгради (22%) и инвестициите в трайни насаждения (22%). Незначителен е 

интересът към преработка на собствената продукция, ползването на алтернативни 

източници на енергия или оползотворяването на отпадъците, въпреки че тези 

направления са едни от най-важните в реформираната Обща Селскостопанска Политика 

на ЕС за периода 2014-2020. 

Фигура 17 Планирани инвестиции по бъдеща стратегия на МИГ (% от отговорилите)  
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дейности
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5.2. Земеделски стопанства в подсектор „пчеларство” 
Проучването в подсектор „пчеларство” е осъществено сред 31 стопанства, поддържащи 

пчелини на територията на община Исперих. Преобладаващият профил на стопаните е 

мъж (81%), на възраст до 50 години (65%; 35% са на възраст до 40 г.). 19% от 

анкетираните са с полувисше или висше образование,  71% са със средно образование и 

6% са с основно или по-ниско (3% не са дали отговор на този въпрос). Преобладаващата 

част от респондентите спадат към българската етническа общност (48%); 

самоопределилите се като етнически турци са 45%, а един от респондентите е посочил 

„друго” (един от респондентите не е дал отговор на този въпрос). 

Доходите на домакинствата са недостатъчни за поддържане на нормален живот - едва 

19% ги намират за приемливи и само 10% ги определят като достатъчни за добър живот, 

останалите живеят трудно (45%), или много трудно с доходите (13%), с които разполагат 

(13% не са дали отговор на този въпрос). 

Съгласно Регистъра на пчелините, общият брой пчелини на територията на общината е 

80. Изследваните производители на мед и пчелни продукти са  дребни по отношение на 

производствения си мащаба – едва 3 стопанства в извадката се грижат за 100 и повече 

кошера, което се преценява в литературата като минимален ефективен размер за 

професионално стопанство. 

Фигура 18 Разпределение на интервюираните стопанства по брой на пчелните кошери  

по-малко от 20
29%

от 20 до 49
36%

50 и повече
35%

 

По-значимо производство на мед се осъществява от 14 пчелина в извадката (46% от 

производителите), като 7 от тях са произвели над 1 тон мед  през 2014 година. 

Преобладаващата производителност на мед е над 20 кг на кошер: 32% декларират, че са 

произвели 20-29 кг./кошер,  а при 19 % от стопаните добивите са били над 30 кг./кошер. 

При интерпретацията на тези данни следва да се отчете, че през стопанската 2014 г. 

климатичните условия са били неблагоприятни за пчеларството.  

Средната продажна цена на килограм мед е била между 4-5 лева и мнозинството стопани 

(48%) са генерирали продажби в размер на 1000-5000 лева през 2014 година, а 26% - над 

5000 лева.  

 

 



26 

 

Фигура 19 Разпределение на стопанства по добит пчелен мед през 2014 г. 

 

Преобладаващата част от стопанствата (90%) произвеждат само пчелен мед. От 

интервюираните стопанства – две произвеждат също пчелен прашец и едно пчелен восък.  

Основните продажби се осъществяват чрез търговци на едро (52% от стопанствата); все 

пак 23% реализират продажби и на крайни потребители. 

Фигура 20 Канали за продажба (% на интервюираните) 
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Продажбите на мед формират над половината от доходите на 7 домакинства на 

интервюираните стопани (22% от всички интервюирани). За други 5 стопанства (16%) 

продажбите на мед и пчелни продукти допринасят за 26-50% от годишните доходи на 

домакинствата им. 
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Фигура 21 Дял на доходите от продажба на мед в доходите на домакинството 

до 25%
59%

до 50%
17%

до 75%
17%

над 75%
7%

 

Основната част от стопаните (84%) не развиват друг вид земеделска дейност, а едва 3% 

имат доходи от неземеделска дейност. 

Фигура 22 Развитие на други земеделски и неземеделски дейности (% от 

интервюираните) 

84%

97%

16%

3%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

други земеделски дейности

неземeделски дейности

Нямат Имат

 

Сред интервюираните най-голям е делът на стопаните с над 20-годишен стаж в 

пчеларството (36%). 
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Фигура 23 Опит в пчеларството (% от интервюираните) 

до 5 г.
19%

от 5 до 9 г.
19%

от 10 до 19 г.
26%

20 г. и повече
36%

 

Пазарната ориентация на стопанството е била основната причина за стартиране 

дейността на 45% от производителите; почти 1/3 са искали да произвеждат мед за 

собствено потребление, и 7 от стопаните са гледали на дейността като на полезно и за 

природата хоби.  

Фигура 24 Причини за стартиране на производството 

Производство 
на мед за 
собствено 

потребление
32%

Продажба на 
мед и пчелни 

продукти
45%

Хоби/любов 
към 

природата
23%

 

Въпреки че имат значителен практически опит, над 1/3 от стопаните никога не са 

получавали обучение в областта на пчеларството. Самооценката на стопаните за знанията 

в областта на пчеларството е сравнително висока: 65% ги определят като „добри”, 3% 

смятат че имат много добри знания, и 10% - че знанията им са отлични. Сходни са и 

процентите при самооценката на специфичните знания относно заболяванията и 

вредителите по пчелните семейства – 71% ги определят като добри, а 13% считат че 

разполагат с много добри или отлични знания по тези проблеми. 
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Фигура 25 Обучение по пчеларство (дял на интервюираните) 

Не са 
преминавали 

обучение
35%

Посещавали 
са обучение 

по пчеларство
65%

 

Основната част от анкетираните (48%) посочват практическите демонстрации като най-

предпочитан източник на информация за пчеларството и съответно новите 

производствени методи в него. Писмените материали, обученията, другите пчелари също 

са популярни за около 1/3 от отговорилите стопани. 

Фигура 26 Предпочитани източници на информация за пчеларството и нови методи за 

производство 

32%
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35%
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Относно източниците на специализирана информация и съвети, стопаните се доверят 

най-много на колегите си (68% от отговорилите), на списания и научни издания (48%) и 

на интернет (42%). Прави впечатление че сдруженията и асоциациите са сред най-слабо 

предпочитаните източници на специализирана информация (за 3% от стопаните); това се 

дължи на факта че наистина едва 3% от анкетираните пчелари членуват в асоциация на 

пчеларите или на фермерите. 
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Фигура 27 Източници на специализирана информация и съвети 
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Подсектор пчеларство не показва нетно развитие през последните три години – „без 

промяна” декларират 42% от респондентите, а отговорилите че е налице растеж на 

производството (29%) се неутрализират от отговорилите със „спад в производството” 

(29%). 

Фигура 28 Развитие на стопанството през последните 3 години 

Растеж на 
производството

29%
Без промяна

42%

Спад на 
производството

29%

 

 

Въпреки това, значителна част от всичките подгрупи стопанства са осъществили 

инвестиции в стопанствата си (средно 58% от всички анкетирани), като най-голям е делът 

на инвестиралите в групата на по-големите стопанства (82% от всички в групата). 
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Фигура 29 Инвестиции през последните 3 години по размер на стопанството  
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По-високата инвестиционна активност може да се обясни с плановете за растеж на 

стопанствата; средно 65% смятат да увеличат отглежданите пчелни семейства, като най-

изявен е този стремеж при най-големите стопанства с над 50 пчелни семейства (планове 

за увеличаване на пчелните семейства при 73%)  и при най-малките стопанства с до 20 

пчелни семейства (67%). При това, планираните увеличения са значителни тъй като 35% 

от отговорилите смятат да ги увеличат с над 50% (за 16% процента от стопанствата 

увеличението на пчелните семейства ще е над два пъти). 

Фигура 30 Планове за растеж на броя на пчелните семейства 

67%

55%

73%

65%

33%

45%

27%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

по-малко от 20 п.с.

от 20 до 49 п.с.
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Всички

Планират увеличение Нямат планове за растеж

 

Липсата на средства за инвестиции, остарялото оборудване и болестите по пчелите са 

трите най-важни проблема пред развитието на пчеларството в община Исперих. 
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Фигура 31 Основни проблеми за развитие на стопанството  
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Като цяло, стопаните се интересуват от подпомагането по програмите съ-финансирани с 

европейски средства – 42% са участвали в Програмата за пчеларство, а 10% декларират 

участие по ПРСР 2007. Все пак, преобладаващата част от стопаните (55%) все още не са 

получавали помощ по нито една програма за развитие на стопанствата си. Причини за 

това би следвало да се търсят и в общия проблем с липсата на средства за инвестиции 

посочен от 71% от стопаните. 

Близо ¾ от стопаните знаят за съществуването и дейността на МИГ Исперих, и почти 3/4 

от тях изявяват готовност за участие в нея, особено ако получат помощ при подготовката 

на проекта.  

Фигура 32 Дял на стопанствата, които имат информация за МИГ 
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Фигура 33 Намерение за кандидатстване по нова Стратегия за местно развитие на МИГ 

Исперих  
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6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

6.1. Изводи 
Преструктурирането на земеделския сектор на територията на МИГ-Исперих се отразява 

на броя на стопанствата, и на големината и вида на генерираната земеделска заетост. За 

периода 2003-2010 спадат почти наполовина земеделските стопанства в 

растениевъдството и във животновъдството, като намалението в броя на животновъдните 

стопанства е по-изразен в сравнение със спада в растениевъдните стопанства. 

Преструктурирането на земеделието на България продължава и в периода 2010-2013 

година: налице е допълнителен спад от още -31% в броя на земеделските стопанства на 

национално ниво, и -34% на ниво Северозападен район за планиране. Това с голяма 

сигурност означава, че Исперих също е загубил съотносителен дял от стопанствата си и 

от генерираната в стопанствата заетост в периода 2010-2013 г.  

През 2014 г. на територията на МИГ-Исперих има около 650 стопанства, включени в 

Регистъра на земеделските производители. Малките земеделски стопанства със 

земеделска земя до 10 ха са 376, или 58% от всички, а тези с размер между 10 и 50 ха – 91 

или 14%.  При преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. са регистрирани 

близо пет пъти повече малки земеделски стопанства (1940 с ИЗП до 10 ха), което показва, 

че значителна част от малките стопанства развиват дейност без да са регистрирани като 

земеделски производители.  

Проучването показва ясно изразена дуална структура на стопанствата, специализирани в 

растениевъдството, при която е налице концентрация на поземлените ресурси в малко на 

брой по-големи стопанства. По данни от последното преброяване на земеделските 

стопанства 77% от земята се обработва от 47 големи стопанства.  

През 2014 г. малките регистрирани стопанства (до 10 ха) обработват едва 11% от земята 

на територията на МИГ.  
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Прегледът на данните от Преброяванията на земеделските стопанства през 2003г. и 

2010г. показват, че област Разград и община Исперих следват общите национални 

тенденции за промяна в начина на ползване на ИЗП: общата ИЗП се увеличава, увеличава 

се земята заета от полски култури (зърнени, технически), изключително много спадат 

площите заети с пресни зеленчуци, и в по-малка степен – лозята. 

В животновъдството продължава значителният спад на броя на стопанствата и на 

отглежданите животни. През 2014 г. на територията на МИГ-Исперих работят 52 

регистрирани ферми в направление млечно говедовъдство
5
,  което съставлява 6% от 847-

те стопанства с млечни крави преброени при ПЗС 2010. Броят на кравите според 

регистъра е 1703, за чието изхранване са достатъчни едва 17030 декара произвеждащи 

необходимите за тях зелени и твърди фуражи
6
. 

Стопанствата са дребни, с малък брой животни, отглеждани екстензивно. От 

стопанствата, включени в регистъра през 2014 г., 44 или 85% имат по-малко от 50 млечни 

крави. На тези стопанства се падат малко над 40% от броя на животните. В малките 

стопанства не се прилагат съвременни технологии на производство, а трудът е крайно 

непривлекателен, което води ниска конкурентоспособност и бързо свиване на сектора.  

Регистрираните пчелини през 2014 са 80. Размерът на стопанствата е относително малък, 

като 85% имат по-малко от 100 пчелни семейства.  

Преструктурирането на земеделския сектор в общината дава своето отражение и върху 

обема и структурата на генерираната в земеделските стопанства заетост. Специално в 

Исперих се отбелязва най-изявен спад в семейната работна сила като дял от общата 

земеделска заетост (– 18%), в сравнение с данните на национално и областно ниво; в 

общината най-бързо нараства и делът на мъжете в структурата на земеделската заетост 

като се покачва от почти 60% през 2003 година, на 82% от работната сила през 2010 

година. В допълнение, в Разград и Исперих, най-голямо намаление се отчита за лицата, 

които посвещават между ¼ и ½ от времето си за земеделски производства. Тази 

тенденция може да се обясни  с по-голямото намаляване на площите заети от зеленчуци, 

лозя и семейни градини, спрямо средните стойности за страната. 

Спадът на малките земеделски стопанства е сериозна заплаха за местното икономическо 

развитие, тъй като земеделието е добавяло към дохода на над 2100 семейни 

стопанства/домакинства през 2010 година
7
. Отказването от земеделие не само намалява 

покупателната способност на местните домакинства, но и принуждава към трудова 

емиграция
8
. Всичко това свива местното търсене на стоки и услуги, и слага бариери пред 

стартирането на предприемаческа дейност, разчитаща на местното потребление.  

Преобладаващата част (60%) от интервюираните стопани изхранват домакинства от 4 и 

повече члена. В същото време за 38% от домакинствата земеделието е единственият 

източник на доходи, а за още 30% - само един от членовете на домакинството се занимава 

с икономическа дейност извън земеделието.  

                                                 
5
 Регистър на фермите за производство на краве мляко актуален към 05.01.2015 г. 

6
 Общоприетата норма за ЕС гласи че 10 дка са достатъчни за изхранването на една животинска единица, а 

една млечна крава се равнява на една цяла животинска единица. От друга страна, 17030 дка се равняват на 
6% от близо 238000-те дка ИЗП на Исперих, установена през 2010 година. 
7
 При средно три души на домакинство това означава че минимум 6300 души от почти 23000 души в 

Исперих са разчитали на доходи от земеделска дейност през 2010 година.  
8
 По данни на НСИ, в периода 2009-2014 година населението на общината намалява с над 1300 души (спад 

от -6%). 
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Това обяснява защо за значителна част от домакинствата (41%), доходите от земеделие 

формират над 50% от общите им годишни доходи. Доходите от земеделие, обаче, са 

недостатъчни за поддържане на нормален живот в домакинствата - едва 38% ги намират 

за приемливи и само 6% ги определят като достатъчни за добър живот
9
. 

Като цяло в интервюираните стопанствата не се наблюдава значителен икономически 

растеж. През последните три години растеж на продукцията има в около 30% от 

стопанствата, а над 60% няма промени в производството.  

Основни проблеми пред развитието на стопанствата са монополното положение на 

купувачите, липсата на средства за инвестиции, липсата на пазари, високите цени на 

торовете и препаратите и остарелите производствени активи на стопанствата. 

Въпреки това 62% от стопанствата планират да увеличат обема на производството през 

следващите три годни, а 69% възнамеряват дори да осъществят инвестиции в този 

период.  

Много малък дял от малките земеделски стопанства развиват неземеделски дейности. 

Анкетираните проявяват ограничен интерес към стартирането на икономическа дейност 

извън земеделието: почти по равно (1/3) се разпределят броят на стопаните в подгрупите 

на заявяващите интерес, на колебаещите се, и на тези които не биха стартирали дейност 

извън земеделието. Основната причина за това е липсата на увереност, че стопаните 

разполагат с необходимия потенциал за стартиране на дейността. 

Стопаните като цяло знаят за местната инициативна група (82%) и стратегията за местно 

развитие която МИГ изпълнява. Преобладаващата част от стопаните заявяват интерес да 

участват с проекти по бъдеща стратегия на МИГ – 24% ще участват при всички случаи, а 

68% – ако получат помощ при подготовката на проекта за кандидатстване. 

Най-желаният тип инвестиции, за които ще кандидатстват за подпомагане, биха били 

преди всичко различни видове земеделска техника (57%); далеч по-малък, но все пак 

значим е интересът към стартиране на туристически услуги (28%), към разнообразяване 

на земеделските дейности на стопанството (22%), подобряване/реконструкцията на 

стопански сгради (22%) и инвестициите в трайни насаждения (22%). Незначителен е 

интересът към преработка на собствената продукция, ползването на алтернативни 

източници на енергия или оползотворяването на отпадъците, въпреки че тези 

направления са едни от най-важните в реформираната ОСП за периода 2014-2020. 

Основните изводи от прегледа на тенденциите в земеделието и анкетите сред 

земеделските производители е, че земеделския сектор на територията на МИГ преминава 

през бързо и неблагоприятно от демографска гледна точка преструктуриране. Тези 

процеси ще продължат - особено в животновъдството, с оглед изтичането на последните 

гратисни периоди за постигане на съответствие с общото европейско законодателство и 

повишената конкуренция на пазарите. За предотвратяване на по-нататъшни 

неблагоприятни социално-икономически развития в общината е необходимо да се 

мобилизират местните общности към самоорганизация на местните производствено-

маркетингови структури с цел подобряване на общата конкурентоспособност на 

производствата, добавянето на стойност към местните суровини, разнообразяване на 

местната икономика на основата на възможностите за културен туризъм, по-добро 

управление на местните материални потоци, въвеждането на иновации в местните 

производства, водещи до по-висока ресурсна ефективност и снижаване на относителния 

                                                 
9
 Все пак 9% от интервюираните отказват да отговорят на този въпрос, което поставя под въпрос 

достоверността на заключенията по този въпрос. 



36 

 

дял на вложенията в себестойността на местните продукти, в условията на повишаващи 

се цени за пазарната им реализация. 

Прогрес по тези направления ще е възможен само на основата на дългосрочни стратегии 

на основата на публично-частни партньорства, за които общината е придобила опит по 

Подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. 

 

 

6.2. Препоръки 
При формулирането на препоръките е отчетено, че територията на МИГ Исперих 

разполага със значимо културно-историческо наследство, и е сред средните по размер 

общини на България. Тя все още има достатъчна гъстота на населението от 54 

души/кв.км. – далеч над средното за селските райони на страната
10

. През територията не 

преминават магистрали и първокласни пътища
11

, но в същото време тя е достъпна и с 

железопътен транспорт, а времето за достигане до близките големи градски центрове – 

Русе, е  около 1 час и 30 минути, и Варна - за около 2 часа, с което пък може да се 

достигне до значителен пазар в Северното Черноморие по време на активния 

туристически сезон. Благоприятно е също, че производителите на нейната територия са в 

близост до речните пристанища в Русе и Силистра (90 км.), което им осигурява достъп 

чрез речен транспорт. 

Друг фактор, влияещ върху възможните стратегии за развитие е липсата на ефективни 

организации на производителите и липсва интерес за включване и участие в такива. 

Значение има и неразвитата предприемаческа култура и липсата на специализирано 

земеделско образование на стопаните.   

Препоръките отчитат и промените в нагласата на потребителите, които все повече се 

ориентират към продукти на чисти натурални производства, включително такива 

създадени по традиционни местни технологии и рецепти, и чиито особености все повече 

се превръщат в атракция допринасящи за качеството и уникалността на местния 

туристически продукт.  

Не на последно място, се отчитат и общите хоризонтални политики на ЕС, които 

фокусират все по-силно усилията на страните членки към опазването на компонентите на 

околната среда и биоразнообразието, адаптацията към климатичните промени, към 

опазване здравето на животните и растенията, ресурсната ефективност и 

биоикономиката, както и върху ускореното въвеждане на съответните иновации в 

производствените единици на страните членки на ЕС.  

 

6.2.1. Разнообразяване на местната икономика 

Основните проблеми пред местните земеделски производители са свързани със 

затруднения им достъп до платежоспособни пазари, чрез което да реализират 

справедлива цена на продажбите. Това на свой ред би им позволило да инвестират в 

повишаване на производствените мащаби, оптимизиране на разходите, постигане на 

съответствие с изискванията на законодателството; евентуално биха били възможно и 

инвестиции в преработката и реклама на собствената им продукция.  

                                                 
10

 Около 36 д./км2. 
11

 Което създава възприятие на територията като отдалечен и периферен район. 
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Все пак, по-дълбоките, и поради това по-значими проблеми са тези на домакинствата на 

земеделските производители и пчеларите; префокусирането на вниманието от секторните 

бариери и перспективи за развитие на стопанствата към затрудненията на домакинствата 

би допринесло за по-бързо справяне с местните социално-икономически проблеми, но и с 

проблемите на стопанствата. Това е така, защото увеличаването на заетостта и поради 

това – на покупателната способност на домакинствата от една страна би увеличило 

общото потребление на качествена местна земеделска продукция, а от друга 

нежелаещите да се занимават със земеделие биха освободили раздробените понастоящем 

и неефективни земеделски активи, които да бъдат по-бързо окрупнени в стопанства, 

отговарящи на всички изисквания на законодателството, и способни да въвеждат 

необходимите технологични иновации в съответствие с хоризонталните политики на ЕС. 

Решението на проблемите на домакинствата еднозначно преминава през дългосрочни
12

 и  

трудни системни и систематични усилия за (i) възстановяване на местни производства на 

суровини, (ii) интегрирането им в местно управлявани вериги за добавяне на стойност до 

качествени
13

 крайни продукти, и (iii) продажбата им срещу справедлива цена по-

платежоспособните пазари в близките градски центрове Русе и особено Варна, или още 

по-добре – на платежоспособните пазари в Западна Европа (особено в северно 

разположените
14

 Скандинавски страни), Северна Америка, Арабския полуостров и Китай, 

а за някои специфични продукти – и в Турция. 

Казано по друг начин – решението на проблемите на домакинствата преминава през 

обновяване и разнообразяване на местната икономика, а основните направления за 

разнообразяване на местната икономика са няколко: 

1. Възстановяване на зеленчукопроизводството; 

2. Възраждане на автохтонни местни породи (за производството на автентични 

местни продукти по местни рецепти); 

3. Стартиране (възстановяване) на нови за територията селскостопански 

производства, например – на (i) деликатесни гъби и/или (ii) лечебни гъби, и/или на 

(iii) лечебни и етерични растения ползвани в ароматерапията, и/или като 

натурални заместители на химично-синтезирани консерванти и други 

подобрители във ХВП, и/или (iv) охлюви за консумация или за козметични цели, 

и/или (v) водорасли като суровина за хранителни добавки, за храна за животни, 

или за подобрители на почвите, (vi) пчелни продукти, (vii) гъши дроб и т.н.; 

4. Изграждане на съответната преработвателна база способна както да произведе 

завършени готови за консумация продукти на основата на местните суровини, така 

и да оползотвори страничните продукти от основните производства; 

5. Развитие на местния туризъм основно като пазар на местните качествени 

продукти
15

, и донякъде на местните услуги
16

; 

                                                 
12

 Поне за период от 8-12 години напред във времето. 
13

 Включително бутикови, особено такива, за които България разполага със сравнителни абсолютни 
предимства. 
14

 Които поради природо-климатични условия не могат да произвеждат селскостопански продукти типични 
за южните страни. 
15

 Туристите трябва да имат достъп до местните качествени продукти, например чрез изграждане на малки 
и кокетни пазарчета за бутикови местни продукти в близост до туристическите обекти. 
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6. Развитие на местни производства съобразно търсенето на пазарите в близките 

градски центрове, но и способно да отговори на специфичните нужди на 

възникващи курорти
17

; 

7. Насърчаване на икономически дейности водещи до по-добро управление на 

местните материални потоци и така подобряващи управлението на отпадъците и 

ресурсната ефективност на територията; 

8. Развитие на биологично производство, за което има благоприятни агро-

екологични условия
18

.  

9. Създаване и поддържане на информационен сектор, способен както да подсигури 

външни пазари за местните продукти, така и да спомогне за навлизането на 

технологично ноу-хау на територията на общината.  

 

6.2.2. Предпоставки за осъществяване на препоръките 

Създаването на разнообразна икономика в условията на засилена конкуренция на 

европейския пазар е сложна и трудна задача зависеща от дългосрочните координирани 

усилия на цялата местна общност, на основата на публично частни партньорства в 

условията на активен принос на местния публичен сектор.  

Прогрес по препоръчаните направления ще се случи, само ако в общината се подсигури 

наличието на нематериални и материални предпоставки, като основа за промяната. 

Например: 

а) възраждането на зеленчукопроизводството ще се случи, ако съответните стопани имат 

сигурен достъп до поливна вода на приемливи цени
19

, и подсигурен пазар за 

зеленчуковата продукция
20

. Преминаването към органично зеленчукопроизводство пък 

изисква допълнително и достъп до специализирани знания
21

 за такива технологии които 

да позволят натурално интегрирано управление на вредителите по растенията, както и 

достъп до специализирани маркетингови канали
22

. Осъществяването на самите продажби 

на справедлива цена също изисква нематериални и материални предпоставки: 

нематериална - самоорганизиране в организация на производителите с цел да е възможна 

доставката на достатъчно големи количества стандартизирана продукция, материална – 

притежаване на собствени транспортни средства подходящи за превоз на продукцията до 

крайния клиент; 

                                                                                                                                                            
16

 Хотелиерски, или свързани с организирането на местни посещения и атракции. 
17

 В близост до Исперих са редица източници на минерални води: Шумен, Търговище, Попово, Шабла, 
Каварна, Албена.  Някои от тези находища тепърва ще се развиват като курорти, които евентуално биха 
дали пазар и качествени продукти от селскостопанската и дори бъдещата лека промишленост на Исперих. 
Такива продукти биха могли да бъдат не само ароматни растителни масла – ползвани и за лечебни 
масажи,  и деликатесите от гъши дроб, но и хранителните добавки от лечебни гъби, или от водорасли. 
18

 Страната е разделена условно на 14 агроекологични райони, в зависимост от климата, продуктивните 
възможности и пригодността им за отглеждане на различни култури. Исперихският агроекологичен район е 
със среден бал 69, което го причислява към добрите. В животновъдството част от фермите са екстензивни, 
което ги прави подходящи именно за този вид бизнес. 
19

 Материална предпоставка, защото се основава на поливна инфраструктура, способна да достави при 
поискване вода на  приемливи цени. 
20

 Нематериална предпоставка, основаваща се на предварителни договори за изкупуване на продукцията. 
Също така обаче и  материална предпоставка – специализирани пазарчета позволяващи преки продажби 
на продукцията, например на туристите. 
21

 Нематериална предпоставка – достъп до специфични консултации. 
22

 Нематериална предпоставка – достъп до магазини за биохрани. 
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б) съответната преработвателна база се нуждае от пазари
23

 за качествената 

(био)продукция, но и от сигурен достъп до достатъчни количества суровина с подходящо 

качество
24

; 

в) управлението на материалните потоци се нуждае както от цехове за сепариране на 

отпадъците, площадки за компостиране, инсталации за биогаз и алтернативна енергия, 

пречиствателни станции за отпадна вода
25

, но и от наличието на информационно 

обслужване и специалисти
26

 способни да управляват свързаните процеси. 

Въвеждането на иновации в което и да било от производствените направления горе пък 

ще става най-лесно с помощта на демонстрационни обекти, някои от които може да бъдат 

и публични – стопанисвани от местните власти, местните читалища, и т.н. 

Подсигуряването на горните предпоставки - материални активи, в съчетание с 

необходимото информационно обслужване и човешки капитал са по силите единствено 

на дългосрочни публични-частни партньорства, подсигуряващи устойчивото 

функциониране на звената по веригите за добавяне на стойност, повечето от които ще са 

в процес на изграждане и пазарно установяване. 

Това изисква създаването на устойчива местна публично частна структура с дългосрочен 

хоризонт на действие отвъд периодите за избор на национални или местни власти. Това е 

необходимо тъй като процесите за самоорганизиране на еднородни производители в 

сдружения, групи, организации и клъстери е изключително трудно в българските 

условия.  

Препоръчително е структурата да е установен юридически статут и да работи като местна 

агенция за развитие координираща и организираща местните усилия, изграждаща 

необходимия местен човешки капитал
27

, както и спомагаща за намирането на  пазарни 

ниши за местните производства. 

В идеалния случай тази структура би помагала на местните производители (i) да се 

самоорганизират в групи/организации/клъстери на производителите, и така да придобият 

достъп до знания, информация и пазари, (ii) да им помогне с изграждане на необходимата 

модерна складово-преработвателна база, като (iii) настани активите им в рамките на 

специализирана индустриална зона. Това в последствие ще улесни не само добавянето на 

стойност към суровините за производството на най-разнообразни продукти, но и ще 

улесни и управлението на отпадъците, и опазването на околната среда от страна на 

местната преработваща промишленост, и евентуално производството и доставките на 

енергия и други продукти от оползотворената отпадъчна биомаса.  

                                                 
23

 Нематериална предпоставка – маркетингови услуги и реклама. 
24

 Което е материална предпоставка, която зависи доколко са подсигурени предпоставките на 
земеделските производители …  
25

 Материална предпоставка – наличие на подходяща инфраструктура. 
26

 Нематериална предпоставка – човешки капитал. 
27

 Помощ не само при улесняване достъпа до ноу-хау иновациите, но и обогатяваща местните 
образователни програми. 
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Приложение 1: Табличен доклад на проучването на малки 
земеделски стопанства 

 

Данни за извадките 

 Извадка 1 

(брой инт.) 

Извадка 2 

(брой инт.) 

Общо 

(брой инт.) 

Белинци 2  2 

Вазово 9  9 

Голям Поровец 3 2 5 

Делчево 4  4 

Драгомъж 2 1 3 

Йонково 5 2 7 

Исперих 4 2 6 

Китанчево 1 1 2 

Конево 4 6 10 

2огорци 1  1 

Лъвино 7 2 9 

Малко Йонково 1  1 

Малък Поровец 3 1 4 

Подайва  1 1 

Печеница 3 3 6 

Райнино 6  6 

Свещари 8 2 10 

Средоселци  1 1 

Тодорово 8 6 14 

Яким Груево  1 1 

Обща сума 71 31 102 
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Раздел A. Извадка 1: Растениевъдство и животновъдство 

I. Характеристика на стопанството 

Извадка 1: В1. Местонахождение на стопанството: 

 Брой Колонен 

процент 

Белинци 2 3% 

Вазово 9 13% 

Голям Поровец 3 4% 

Делчево 4 6% 

Драгомъж 2 3% 

Йонково 5 7% 

Исперих 4 6% 

Китанчево 1 1% 

Конево 4 6% 

Лудогорци 1 1% 

Лъвино 7 10% 

Малко Йонково 1 1% 

Малък Поровец 3 4% 

Печеница 3 4% 

Райнино 6 8% 

Свещари 8 11% 

Тодорово 8 11% 

Обща сума 71 100% 

 

 

Извадка 1: В2. В какво е специализирано стопанството Ви? (отбележете само 1 

отговор) 

 Брой Колонен 

процент 

Растениевъдство 50 70% 

Животновъдство 21 30% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В3. Как бихте определили Вашето земеделско стопанство? (отбележете 

само 1 отговор) 

 Брой Колонен 

процент 

Полупазарно 10 14% 

Дребно стопанство, ориентирано към пазара 53 75% 

Средно стопанство 8 11% 

Обща сума 71 100% 

Извадка 1: В4. Как продавате продукцията си? 

 Брой % от 

всички 

Директни продажби на краен потребител 12 17% 

Продажби на търговци на дребно 36 51% 

Продажба на търговци на едро 10 14% 

Продажби на преработвателни предприятия 10 14% 

Друго  1 1% 

Не продавам - за собствена консумация 2 3% 

 

Извадка 1: В5-6. Какъв е размерът на земята, която обработва стопанството Ви? 

 Брой Колонен 

процент 

до 50 дка 21 30% 

51 – 100 дка 21 30% 

101 – 200 дка 16 23% 

над 200 дка 8 11% 

без земя 5 7% 

Обща сума 71 100% 

 

 Дял на 

собствената 

земя  

Дял на 

наетата 

земя 

Общо 

до 50 67% 33% 100% 

51 - 100 38% 62% 100% 

101 - 200 37% 63% 100% 

над 200 18% 82% 100% 

Обща сума 71 100% 100% 
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Извадка 1: В7. Кои са основните земеделски култури, които отглеждате? (до 3 

основни култури) 

 Брой % от 

отговорилите  

Пшеница 1 45 63% 

Ечемик 2  19 27% 

Царевица 3  28 39% 

Слънчоглед 4 32 45% 

Други зърнени култури 5 4 6% 

Тикви  6 28 39% 

Тютюн 7 13 18% 

Медицински и ароматни растения 8 2 3% 

Трайни насаждения 9  20 28% 

Зеленчуци  10 5 7% 

Извадка 1: В8. Как бихте определили добивите, които получавате в стопанството, 

ако ги сравните с тези на най-добрите стопанства в общината? 

 Брой Колонен 

процент 

Същите/еднакви са 30 42% 

По-ниски 35 49% 

Много по-ниски 2 3% 

Без отговор  4 6% 

Обща сума 71 100% 

Извадка 1: В9. Моля, посочете какви животни отглеждане в стопанството си и 

какъв е броят им? 

 Брой % от 

всички 

Стопанства, отглеждащи животни 33 46% 

Стопанствата с млечни крави 24 34% 

 Брой % от 

групата 

до 10 9 38% 

от 10 до 19 9 38% 

от 20 до 49 4 17% 

50 и повече 2 8% 
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 Брой % от 

всички 

Стопанствата с овце и кози  12 17% 

 Брой % от 

групата 

до 10 6 50% 

от 10 до 50 4 33% 

50 и повече 2 17% 

 

Извадка 1: В10. Развива ли стопанството Ви неземеделски дейности (земеделски 

услуги, преработка, туристически услуги, търговия)? 

 Брой Колонен 

процент 

Не 68 96% 

Да 1 1% 

Без отговор 2 3% 

Обща сума 71 100% 

 

 

II. Доходи на домакинството 

Извадка 1: В11. От колко души се състои Вашето домакинство?  

 Брой Колонен 

процент 

1 лице  2 3% 

2 лица 11 15% 

3 лица 15 21% 

4 лица 22 31% 

5 лица 10 14% 

6 лица 8 11% 

7 лица 2 3% 

Без отговор 1 1% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В12. Колко души от Вашето домакинство имат постоянна или временна 

заетост извън стопанството?  

 Брой Колонен 

процент 

0 лица 27 38% 

1 лице  21 30% 

2 лица 12 17% 

3 лица 6 8% 

Без отговор 5 7% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В13. Кое от следните твърдения най-точно описва доходите на Вашето 

домакинство?  

 Брой Колонен 

процент 

Доходите ни позволяват да живеем добре 4 6% 

Доходите ни стигат  27 38% 

Трудно се справяме с доходите, които имаме 28 39% 

Много трудно живеем с доходите, които имаме 6 8% 

Не желае да отговори 6 9% 

Обща сума 71 100% 

 

 

Извадка 1: В14. Каква част от доходите на Вашето домакинство са от земеделското 

стопанство? 

 Брой Колонен 

процент 

до 25% 14 20% 

до 50% 26 37% 

до 75% 8 11% 

повече от 75% 22 31% 

Не желае да отговори 1 1% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В15. Бихте ли се занимавали със земеделие, ако имате възможност да си 

намерите друга работа? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 44 62% 

Не 26 37% 

Без отговор  1 1% 

Обща сума 71 100% 

 

III. Опит и източници на информация  

Извадка 1: В16. От колко години се занимавате със земеделски дейности? 

 Брой Колонен 

процент 

до 5 г. 5 7% 

от 5 до 9 г. 17 24% 

от 10 до 19 г. 30 42% 

20 г. и повече 19 27% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В17. Имате ли земеделско образование? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, висше земеделско образование 3 4% 

Да, професионална гимназия 20 28% 

Да, квалификационен курс 7 10% 

Не 39 55% 

Без отговор  2 3% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В18. Членувате ли в асоциация на фермерите? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 3 4% 

Не 68 96% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В19. От какви източници получавате специализирана информация и 

съвети? 

 Брой % от 

всички 

Интернет 42 59% 

Списания и научни издания 20 28% 

Колеги 41 58% 

Приятели/членове на семейството 28 39% 

Консултанти 8 11% 

Професионални асоциации 1 1% 

Доставчици на оборудване, препарати, семена 11 15% 

Служба за съвети в земеделието 33 46% 

Университетски/изследователски звена - - 

 

Извадка 1: В20. Участвали ли сте в някакви обучения в областта на земеделието? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 20 28% 

Не 51 72% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В21. Вид/предмет на обучението: 

 Обучения, организирани от ССЗ 

 Обучения, организирани от МИГ Исперих 

 Обучения за опазване на околната среда 

 

IV. Развитие 

Извадка 1: В22. Как бихте описали развитието на стопанството си през последните 3 

години? 

 Брой Колонен 

процент 

Увеличи се обема на производството 20 28% 

Няма съществена промяна 45 63% 

Намали се обема на производството 6 8% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В23. Правили ли сте инвестиции в стопанството през последните 3 

години? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 33 46% 

Не 37 52% 

Без отговор  1 1% 

Обща сума 71 100% 

 

 

Извадка 1: В24. Ползвали ли сте банков кредит/и през последните 3 години за 

развитие на стопанството? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 15 21% 

Не 56 79% 

Обща сума 71 100% 

 

Ако НЕ, бихте ли казали защо? – открит въпрос 

 

Брой Колонен 

процент 

висок лихвен процент 12 17% 

не е бил нужен кредит 19 27% 

„не желая" 1 1% 

"не разчитам на банки" 1 1% 

"несигурност" 1 1% 

"слаби финансови показатели" 1 1% 

"сложни процедури" 1 1% 

"стопанството е дребно" 1 1% 

"гледам да се вместя във възможностите си" 1 1% 

"не искам да поемам рискове" 1 1% 

"нямам възможност да плащам кредити" 1 1% 

"страх ме е" 1 1% 
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Извадка 1: В25. Кандидатствали ли сте за финансиране по Програмата за развитие 

на селските райони? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 18 25% 

Не 52 73% 

Без отговор  1 1% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В26. Кои са 3-те най-важни проблеми за развитието на стопанството Ви? 

 Брой % от 

всички 

Остаряло оборудване/земеделска техника 26 37% 

Липса на средства за инвестиции 33 46% 

Липса на информация и консултации 14 20% 

Липса на пазари 29 41% 

Липса на квалифицирана работна ръка 8 11% 

Монополно положение на купувачите 33 46% 

Високи цени на торове и препарати 27 38% 

Висока цена на аренда на земя 16 23% 

Висока бюрокрация, сложни административни изисквания и 

държавни регулации 17 24% 

 

 

Извадка 1: В27. Какви са плановете Ви за растеж за следващите 3 години? 

 Брой Колонен 

процент 

Да се увеличи обема на производството 44 62% 

Да не се изменя съществено сегашния размер 24 34% 

Да се намали обема на производството 1 1% 

Да се прекрати дейността 2 3% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В28. Планирате ли инвестиции в земеделското стопанство през 

следващите 3 години? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 49 69% 

Не 21 30% 

Без отговор 1 1% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В29. Ако НЕ развивате неземеделски дейности, проявявате ли интерес и 

имате ли потенциал за развитие на такива дейности? 

А) Интерес: 

 Брой Колонен 

процент 

Проявявам интерес 20 28% 

Не съм много сигурен 20 28% 

Не проявявам интерес 21 30% 

Без отговор 10 14% 

Обща сума 71 100% 

 

Б) Потенциал: 

 Брой Колонен 

процент 

Имам потенциал 18 25% 

Не съм много сигурен 23 32% 

Нямам потенциал 9 13% 

Без отговор 21 30% 

Обща сума 71 100% 
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V. Познаване и намерение за кандидатстване през следващия програмен 

период на стратегията на МИГ Исперих 

Извадка 1: В30. Чували ли сте за Местната инициативна група Исперих и нейната 

Стратегия за местно развитие? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 58 82% 

Не 12 17% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: В31. Ако са знаели за възможностите за подпомагане, защо не са 

кандидатствали с проект към стратегията - открит въпрос  

 Брой Процент от 

отворилите  

Нямам достатъчно информация  10 17% 

Прекалена бюрокрация/ прекалени административни изисквания 8 15% 

Стопанството е много малко  2 3% 

Напреднала възраст 1 2% 

Извадка от отговори: 

 не желая да ползвам средства от програми; не виждам перспектива в земеделието" 

 "имам опит - много бюрокрация и незаинтересованост на служби" 

 "подходяща за мен програма не е имало"  

 "отбягвам бюрокрацията" 

 "прекалено много изисквания" 

 

Извадка 1: В32. Ако в бъдеще се прилага нова Стратегия за местно развитие на 

МИГ Исперих, бихте ли кандидатствали с инвестиционен проект към нея? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, при всички случаи 17 24% 

Да, ако получа помощ за подготовка на проект 48 68% 

Не, нямам планове за развитие на бизнеса 5 7% 

Не, не вярвам в европейски програми 1 1% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: В33. С какъв инвестиционен проект бихте кандидатствали по новата 

Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих? 

 Брой Процент от 

отговорилите 

Трайни насаждения 15 22% 

Земеделска техника  38 57% 

Преработка на земеделска продукция 4 6% 

Подобряване/реконструкция на стопански сгради 15 22% 

Оползотворяване на отпадъците 1 1% 

Алтернативни източници на енергия 2 3% 

Развитие на туристически услуги 19 28% 

Развитие на други незамеделски дейности 15 22% 

 

 

V. Данни за собственика на стопанството  

Извадка 1: А1. Пол: 

 Брой Колонен 

процент 

Мъж 55 78% 

Жена 10 14% 

Без отговор 6 8% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: А2. Възраст:  

 Брой Колонен 

процент 

до 40 г. 24 34% 

41-50 г. 25 35% 

51-65 г. 19 27% 

над 65 г. 3 4% 

Обща сума 71 100% 
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Извадка 1: А3. Образование: 

 Брой Колонен 

процент 

Основно/или по-ниско 7 10% 

Средно  55 77% 

Полувисше/колеж 2 3% 

Висше 5 7% 

Без отговор 2 3% 

Обща сума 71 100% 

 

Извадка 1: А4. Етническа група 

 Брой Колонен 

процент 

Българска 17 24% 

Турска 51 72% 

Ромска 1 1% 

Друга   

Без отговор 2 3% 

Обща сума 71 100% 
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Раздел Б. Извадка 2:  пчеларство 

I. Характеристика на стопанството 

Извадка 2: В1. Местонахождение на стопанството:  

 Брой Колонен 

процент 

Голям Поровец 2 6% 

Драгомъж 1 3% 

Йонково 2 6% 

Исперих 2 6% 

Китанчево 1 3% 

Конево 6 19% 

Лъвино 2 6% 

Малък Поровец 1 3% 

Подайва 1 3% 

Райнино 3 10% 

Свещари 2 6% 

Средоселци 1 3% 

Тодорово 6 19% 

Яким Груево 1 3% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: В2. Брой пчелни семейства през 2014 г. 

 Брой Колонен 

процент 

по-малко от 20 9 29% 

от 20 до49 11 35% 

50 и повече 11 35% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: В3. Вид на пчелните кошери  

 Брой Колонен 

процент 

Дадан-Блат   26 84% 

Многокорпусни  2 6% 

Многокорпусни и Дадан-Блат 3 9% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: В4. Добит пчелен мед през 2014 г. (кг) 

 Брой Колонен 

процент 

до 100 кг 5 16% 

101 – 500 кг 11 35% 

501 – 1000 кг  7 23% 

над 1000 кг  7 23% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: в. Стойност на произведената продукция  

 Брой Колонен 

процент 

до 1000 лв. 7 23% 

1001-5000 лв. 15 48% 

над 5000 8 26% 

Без отговор 1 3% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: в.Средна продуктивност (кг на пчелно семейство) 

 Брой Колонен 

процент 

30 и повече 6 19% 

20 - 29 10 32% 

до 20  14 45% 

Без отговор 1 3% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В5. Средна цена на продадения мед през 2014 г. (лв./кг) 

 Брой Колонен 

процент 

4 лв. 2 6% 

4,5 - 5 лв. 9 29% 

5 лв. 16 52% 

над 5 лв. 2 6% 

Без отговор 2 6% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: В6. Произвеждате ли други пчелни продукти?  

 Брой Колонен 

процент 

Не 28 90% 

Да – пчелен прашец  2 6% 

Да – восък  1 3% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В7. Къде правите анализ на произведения мед?  

 Брой Колонен 

процент 

Не прави анализ на меда / анализът се прави от купувача  24 77% 

Вигимед ООД 1 3% 

Добрич 2 6% 

Тутракан 1 3% 

Централна лаборатория - София 1 3% 

Без отговор 5 16% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В8. Как продавате продукцията си? 

 Брой Колонен 

процент 

Директни продажби на краен потребител 7 23% 

Продажби на търговци на дребно 4 13% 

Продажба на търговци на едро 16 52% 

Продажби на преработвателни предприятия 1 3% 

Продажба на търговци на едро и на преработвателни 

предприятия 3 10% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: В9. Каква част от доходите на Вашето домакинство са от продажба на 

мед и пчелни продукти? 

 Брой Колонен 

процент 

Приблизително до 25% 17 55% 

Приблизително до 50% 5 16% 

Приблизително до 75% 5 16% 

Повече от 75% 2 6% 

Без отговор 2 6% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В10. Развива ли стопанството други земеделски дейности?  

 Брой Колонен 

процент 

Не 26 84% 

Да – растениевъдство  5 16% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В11. Развива ли стопанството Ви неземеделски дейности (земеделски 

услуги, преработка, туристически услуги, търговия)? 

 Брой Колонен 

процент 

Не 30 97% 

Да 1 3% 

Обща сума 31 100% 

 

 

II. Опит и източници на информация  

Извадка 2: В12. От колко години се занимавате със пчеларство? 

 Брой Колонен 

процент 

до 5 г. 6 19% 

от 5 до 9 г. 6 19% 

от 10 до 19 г. 8 26% 

20 г. и повече 11 35% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: В13. Защо започнахте да се занимавате с пчеларство 

 Брой Колонен 

процент 

Производство на мед за собствено потребление 10 32% 

Продажба на мед и пчелни продукти  14 45% 

Хоби/любов към природата  7 23% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В14. Участвали ли сте в някакви обучения по пчеларство? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 11 35% 

Не 20 65% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В15. Вид/ предмет на обучението – открит въпрос  

 Пчеларски курсове – 5 стопанства  

 Курс за професионално обучение в животновъдството – 3 стопанства  

 Пчеларски курсове по Програма на ДБТ 

 ОССЗ  

Извадка 2: В16. Как оценявате своите знания и опит в областта на пчеларството? 

 Брой Колонен 

процент 

Отлични  3 10% 

Много добри  1 3% 

Добри   20 65% 

Задоволителни 7 23% 

Незадоволителни - - 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: В17. Как определяте своите познания за заболявания и паразити по 

пчелните семейства 

 Брой Колонен 

процент 

Отлични  3 10% 

Много добри  1 3% 

Добри   22 71% 

Задоволителни 5 16% 

Незадоволителни - - 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В18. Как предпочитате да получавате информация за пчеларството и за 

нови методи за производство 

 Брой % от 

всички 

Предпочитам да научавам нова информация от други пчелари 10 32% 

Предпочитам да научавам от писмени материали  11 35% 

Предпочитам да научавам от практически демонстрации  15 48% 

Предпочитам да участвам в обучения 10 32% 

Не се интересувам от нови методи 0 0% 

 

Извадка 2: В19. От какви източници получавате специализирана информация и 

съвети? 

 Брой % от 

всички 

Интернет 13 42% 

Списания и научни издания 15 48% 

Колеги 21 68% 

Консултанти 3 10% 

Сдружения/асоциации 1 3% 

Доставчици на оборудване, препарати, семена 2 6% 

Служба за съвети в земеделието 5 16% 

Друго 1 3% 
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Извадка 2: В20. Членувате ли в асоциация на пчеларите или  фермерите? 

 Брой Колонен 

процент 

Да – Пчеларска асоциация  1 3% 

Не 30 97% 

Обща сума 31 100% 

 

 

III. Развитие 

Извадка 2: В21. Как бихте описали развитието на стопанството си през последните 3 

години? 

 Брой Колонен 

процент 

Увеличи се обема на производството 9 29% 

Няма съществена промяна 13 42% 

Намали се обема на производството 9 29% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В22. Правили ли сте инвестиции в стопанството през последните 3 

години? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 18 58% 

Не 13 42% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В23. Планирате ли да увеличите броя на  пчелните семейства? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 20 65% 

Не 11 35% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: в. Планирано увеличение на пчелните семейства - % увеличение 

 Брой Колонен 

процент 

над 100% 5 16% 

от 50% до 100% 7 23% 

до 50% 8 26% 

не планират увеличение 11 35% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В24. От какви инвестиции имате нужда, за да повишите 

производителността или да увеличите производството  

 Брой Колонен 

процент 

Кошери 9 29% 

Оборудване и инвентар  5 16% 

Оборудване за вадене на мед  1 3% 

Модернизация на стопанството  2 6% 

Няма потребност от инвестиции  3 10% 

 

Други отговори на открития въпрос  

 Няма необходимост от инвестиции, а от промени в нормативната уредба, 

субсидии и добри изкупни цени; 

 Има потребност от оборотен капитал за закупуване на материали и препарати;  

 Няма средства за инвестиции; 

Извадка 2: В25. Кои са 3-те най-важни проблеми за развитието на стопанството? 

 Брой % всички 

Остаряло оборудване 19 61% 

Липса на средства за инвестиции 22 71% 

Болести по пчелите  14 45% 

Високи цени на препарати 12 39% 

Високи разходи за анализ на произведения мед 3 10% 

Висока бюрокрация, сложни административни изисквания 

и държавни регулации 11 35% 
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Извадка 2: В26. Кандидатствали ли сте за финансиране по европейски програми? 

 Брой % всички 

Да, по Програмата за пчеларство  13 42% 

Да, по Програмата за развитие на селските райони? 3 10% 

Не 17 55% 

Причини, поради които не са кандидатствали 

 Сложна процедура за кандидатстване; 

 Сложна система за кандидатстване, необходимост от обвързване за голям период 

от време за малка сума;  

 Недоверие към институциите, бюрокрация; 

 Прекалено много формалности; 

 Няма сигурност в изкупните цени, липсва всякаква отговорност при третиране на 

посевите и много други; 

 Пчеларството все още ми е хоби; 

 Високи осигуровки; 

 Напреднала възраст; 

 Справям се сам. 

 

 

IV. Познаване и намерение за кандидатстване през следващия 

програмен период на стратегията на МИГ Исперих 

Извадка 2: В27. Чували ли сте за Местната инициативна група Исперих и нейната 

Стратегия за местно развитие? 

 Брой Колонен 

процент 

Да 23 74% 

Не 8 26% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В28. Ако са знаели за възможностите за подпомагане, защо не са 

кандидатствали с проект към стратегията  

Открит въпрос  

 Бюрократични проблеми 

 Малко средства и много бюрокрация, неяснота по самите проекти и др. 

 Много големи формални изисквания, ходене и накрая без резултат 

 Сложни административни изисквания и бюрокрация 

 Много голяма бюрокрация 

 Липса на време 

 Не успях да кандидатствам 

 Пропуснах сроковете 

 Нямам достатъчно опит 
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 Напреднала възраст 

 Нямам необходимост от закупуване на инвентар и оборудване; нямам желание да 

се занимавам с документацията, която се изисква при кандидатстване 

 Нямах желание 

 Нямах идея за проект 

 Предпочитам да инвестирам собствени средства и да не съм зависим от държавни 

институции 

 Програмите са вид капани  

 

Извадка 2: В29. Ако в бъдеще се прилага нова Стратегия за местно развитие на 

МИГ Исперих, бихте ли кандидатствали с инвестиционен проект към нея? 

 Брой Колонен 

процент 

Да, при всички случаи 2 6% 

Да, ако получа помощ за подготовка на проект 21 68% 

Не, нямам планове за развитие на бизнеса 6 19% 

Не, не вярвам в европейски програми 2 6% 

Обща сума 31 100% 

 

Извадка 2: В30. С какъв инвестиционен проект бихте кандидатствали по новата 

Стратегия за местно развитие на МИГ Исперих? 

 Инвестиции за увеличаване на производството на мед и прашец 

 Закупуване на кошери (2 стопанства)  

 Закупуване на линия за вадене на мед 

 Модернизация на стопанството  (2 стопанства) 

 Нови пчелни семейства, инвентар  

 Изграждане на пчелин с над 100 кошера 

 Производство на други пчелни продукти 

 Развитие на стопанството (3 стопанства)  

 Разширяване на стопанството и техника 

 Не е решил 

 

V. Данни за собственика на стопанството  

Извадка 2: А1. Пол: 

 Брой Колонен 

процент 

Мъж 25 81% 

Жена 6 19% 

Обща сума 31 100% 
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Извадка 2: А2. Възраст: 

 Брой Колонен 

процент 

до 40 г. 12 39% 

41-50 г. 8 26% 

51-65 г. 4 13% 

над 65 г. 7 23% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: А3. Образование: 

 Брой Колонен 

процент 

Основно/или по-ниско 2 6% 

Средно  22 71% 

Полувисше/колеж 1 3% 

Висше 5 16% 

Без отговор 1 3% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: А4. Етническа група 

 Брой Колонен 

процент 

Българска 15 48% 

Турска 14 45% 

Ромска   

Друга 1 3% 

Без отговор 1 3% 

Обща сума 31 100% 

Извадка 2: А5. Кое от следните твърдения най-точно описва доходите на Вашето 

домакинство?  

 Брой Колонен 

процент 

Доходите ни позволяват да живеем добре 3 10% 

Доходите ни стигат  6 19% 

Трудно се справяме с доходите, които имаме 14 45% 

Много трудно живеем с доходите, които имаме 4 13% 

Не желае да отговори 4 13% 

Обща сума 31 100% 
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Приложение 2: Полезни писмени и електронни ресурси 

Александър Обретенов и Детелина Обретенова, Лечебни и етерични растения. Дървесни 

и храстови видове, 2010.  

Альоша Шварц и Роналд Швепе, Лечебните подправки. Начини на използване и 

съхранение. Рецепти за масла, чайове, хомеопатични лекове, 1996 г.,  

Анастасия Семьонова и Олга Шувалова, Лечение с масла на 100 болести. Ефикасно, 

евтино, достъпно. 

В.К. Лавренов, Лекуване с маточно пчелно млечице и Лечебната сила на прополиса, 2007. 

Владимир Въжаров, Лечебните гъби в България, 2013 г.  

Деньо Денев, Отглеждане на билки.  

Жени Малчева, Чудото на фитонцидите. 90 кулинарни рецепти, богати на фитонциди, 

2003.  

Илия Ланджев, Енциклопедия на лечебните растения в България. Билки. Болести. 

Рецепти, 2010 г., издателство Труд. 

Йордан Янкулов и Светлана Янкулова, Култивиране на лечебни растения. 10 съвременни 

технологии, книга 4, 2008. 

Кати Кевил и Манди Грийн, Ароматерапия. Пълно ръководство за лечебното изкуство, 

1995 г. 

Специализирана енциклопедия на лечебните растения. България, 2007, Издателски 

колектив, издателство Труд. 

Стамен Стамов, Кремена Никовска, Баленолечебен и спа- туризъм (учебник), 2015.  

Стефка Димитрова-Конаклиева, Водораслите – храна и лекарство, 2009 г.  

Стефка Димитрова-Конаклиева, Флора на морските водорасли в България, 2000.  

Теофана Петрова, СПА. Кодът на водата, 2009 г.  

Христо Дилов, Микроводораслите – моята съдба, 1998.  
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https://bg-bg.facebook.com/LechebniteGabiBulgaria 

http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0

%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-

%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0

%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/ 

http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D

0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0

%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0

%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/ 

http://dieti.rozali.com/hranene/p15113.html  

http://nutrsoc.dir.bg/dokladi/Prof.Popov.pdf  

http://spisaniemd.bg/md/2012/02/koi-sa-funktsionalnite-hrani 

http://pranarom.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0

%B8/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetotextile 

http://revivecosmetics.eu/index.php?page=article&id=126 

 

 

https://bg-bg.facebook.com/LechebniteGabiBulgaria
http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://www.mikoterapia.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/10-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B8/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://www.drbiomaster.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8-ganoderma-lucidum-ling-zi/
http://dieti.rozali.com/hranene/p15113.html
http://nutrsoc.dir.bg/dokladi/Prof.Popov.pdf
http://spisaniemd.bg/md/2012/02/koi-sa-funktsionalnite-hrani
http://pranarom.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/
http://pranarom.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetotextile
http://revivecosmetics.eu/index.php?page=article&id=126

